
Годишен доклад за 2016 г. 
 

Център за Имиграция и Интеграция 

 

Мисия и основни направления на дейността на Център за Имиграция и 
Интеграция 
Център за Имиграция и Интеграция е основан през 2007 г. като фондация в обществена 
полза с мисията да даде принос за жизнено гражданско общество в страната, което 
откликва на нуждите на разнообразни групи със специален акцент върху младежи, 
мигранти и бежанци. Дейностите на организацията са насочени към: 

- развитие и прилагане на иновативни и интердисциплинарни методи и 
инструменти и образователни, изследователски и културни програми с принос 
за развитието на гражданското общество в България и в Европа и засилване на 
гражданското участие във формирането на обществените политики 

- проучване и подпомагане на социалната интеграция и личностното развитие на 
младежи и хора в неравностойно социално и икономическо положение, в това 
число етнически малцинства, мигранти и бежанци 

- разработване и прилагане на модерни форми и подходи за защита на 
човешките права на мигранти и бежанци, борба с расизма и дискриминацията и 
засилване на междукултурния диалог и интеграцията 

- организиране на и участие в инициативи за сътрудничество между организации 
от цяла Европа в контекста на общата политика за миграция и убежища не ЕС и 
прилагане на хоризонталните принципи за равенство и недискриминация 

- осигуряване на методически, технически и експертен обмен на знания и 
информация между заинтересовани страни от държави членки на ЕС по 
въпроси, свързани с интеграцията на уязвими групи и активното участие в 
решаване на обществените проблеми. 

 

Изпълнени дейности през отчетния период 
1. Проект Youth Included (Включване на младежите) 

През първото тримесечие на 2016 г. беше приключен и отчетен проект Youth Included 
(Включване на младежите) – Leonardo Da Vinci, Learning – партньорство между три 
организации: Civic Plus, Гърция, Младежка федерация, Турция и ЦИИ. Проектът беше насочен 
към включване на младежи от трети страни в младежки дейности за целите на приобщаване и 
интегриране в обществото. Трите организации съвместно проучиха водещите практики от цяла 
Европа в тази област (издадени в сборник) и проведоха обучения и съвместни дейности за 
младежи във всяка от държавите. Методологията на проекта беше основана на три подхода: 
постоянен диалог и обмен на информация, съвместно учене и активно участие на целевите 



групи. Във всички проведени срещи, семинари и събития бяха използвани методите на 
неформалното обучение. ЦИИ участва в събитията, проведени в Турция под 
домакинството на Младежката федерация, сред които посещение на младежки бежански 
център и включване в кампания за осведомяване. 

2. За утвърждаване на резултатите от проекта представители на ЦИИ взеха участие в курса 
за обучение по бежански въпроси “Discovering Realities” (Откриване на реалностите) – 
Анкара, Турция, 18-25 септември 2016 г.  

 

Нови инициативи  
През годината бяха подготвени и подадени 3 проектни предложения по програма Erasmus+ 
KA2 в различни партньорски конфигурации, като едното по инициатива на ЦИИ и други две, в 
които Центъра беше поканен като партньор. 

1. КА2 Стратегическо партньорство за младежи 

Съвместно с гръцкия ни партньор от приключения проект Civic Plus, Атина и партньор от Кипър 
по негова инициатива беше подготвено и подадено проектно предложение по програма 
Erasmus+ KA2 Strategic Partnership for Youth, Национална контактна точка Кипър. 
Предложението си постави три цели: 

- Провеждане на социална кампания за увеличаване на шансовете на младежи-мигранти 
за намиране на работа 

- Засилване на международното сътрудничество по темата 
- Подобряване на уменията на гражданските организации за оказване на съдействие за 

увеличаване на шансовете на младежи-мигранти за намиране на работа. 

Предвидените дейности включиха проучване на нивата на заетост сред младежите-мигранти в 
държавите от ЕС, провеждане на интервюта със социални работници и представители на 
организации, провеждащи младежки дейности, както и с експерти по обществени 
комуникации; проучване за идентифициране на примери за успешни социални кампании по 
темата и иновативни форми на комуникация; провеждане на уъркшопове и подготовка на 
наръчници; провеждане на курсове за обучение на представители на организации, 
провеждащи младежки дейности и изработване на план на социална кампания в хода на 
обучението; провеждане на кампанията. 

 

2. КА2 Обучение за възрастни 

По инициатива на ЦИИ беше подготвено и подадено предложение по програма Erasmus+ KA2 
Обучение за възрастни, Национална агенция на България. Предложеният проект е 
продължение на партньорството на ЦИИ с организациите, участвали в съвместен проект „D&D 
(многообразие срещу дискриминация“ – Стратегии за обучение за включване на имигранти на 
европейските пазари на труда“ (Leonardo Da Vinci, Transfer of Innovation, Edna Europe, 2013-1-
FR1-LEO05-49021), по-конкретно Bildungsmarkt e.v. Берлин, ECAP Швейцария, Institut de 
Recherche et d’Information sur le Volontariat, Париж, Istituto per l’Europa Centro-Orientalle e 
Balcanica (IECOB) Болоня. Предложението включи обмен на добри практики за 
оползотворяване на национално придобития опит на участващите партньори в нов контекст и 
ефективно използване на научените уроци. 



3. КА2 Стратегическо партньорство за младежи 

По инициатива на Kaléido’Scop, Франция беше подготвено и подадено предложение по 
програма Erasmus+ KA2 Стратегическо партньорство за младежи, Национална агенция на 
Франция в партньорство с Nexes, Испания, Citizens in action, Гърция, Migration Work, 
Великобритания и Kaleidoscopio, Италия. Проектът включва подхода „изследователска работа в 
действие“ и предвижда събиране на информация и истории чрез полево наблюдение на 
различни форми на колективни действия на младежи, интервюта с активисти, мигранти и 
представители на институции. Събраната информация ще бъде анализирана в ход и 
адаптирана за различни цели: 

- Сравнително изследване на европейско ниво през призмата на национални, местни и 
културни контексти 

- Разработване на модули за обучение на младежи, в това число мигранти, желаещи да 
участват или да засилят гражданското си участие чрез по-добро разбиране на 
компетентностите, които се активират или развиват в рамките на колективните 
действия.  

- Интернет платформа за сътрудничество, която ще бъде изградена в хода на проекта и 
на която ще бъдат публикувани неговите продукти. Платформата ще съдържа и 
дискусионен форум за осъществяване на пряк обмен 

- Интерактивен пърформанс, основан на събраните истории. 
-  

 

Обобщение: 
През 2016 г. ЦИИ положи усилия да затвърди партньорствата си и да продължи дейностите, 
изпълнявани през предходните години. По този начин се цели осигуряване на устойчивост на 
резултатите, поддържане на мотивацията на екипа на центъра, прилагане на придобития опит 
и оползотворяване на научените уроци и разширяване на въздействието на постигнатите 
успехи. Екипът поддържа активни връзките си с широк кръг от партньорски организации от 
различни европейски държави, осъществява конструктивен обмен с тях, предприема 
инициативи и се включва в подготовката на предложения за проекти, попадащи в сферата му 
на дейност и съответстващи на неговата обществена мисия.  

Не са настъпили промени в статута и управлението на организацията. Председателят на 
Управителния съвет продължава да изпълнява активно задълженията си, тъй като не са 
предлагани организационни и структурни промени. Центърът няма служители на трудов 
договор – екипът работи на проектен принцип и на доброволни начала.  

Нови направления от интерес са развитие на дейности за засилване на гражданското участие в 
разработването на публичните политики и като цяло активиране на участието на гражданите в 
обществения живот.  
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